
 
 
 

 

 

Programförklaring	  för	  Ägarföreningen	  
ProSkandia 

 

Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta 
ger 1.4 miljoner försäkringstagare och försäkrade i moderbolaget Skandia Liv 
möjlighet att påverka Skandias fortsatta utveckling. ProSkandia, med rötter i 1990-
talet när Skandia var börsnoterat, kom efter det att brittiska Old Mutual köpte bolaget 
2006 att verka för att Skandia Liv skulle bli ett självständigt ömsesidigt bolag. Detta 
mål uppnåddes 2012 när Skandia Liv friköpte Skandiakoncernen från Old Mutual. 
Ombildningen av Skandia Liv till kundägt ömsesidigt livbolag blev klar 2014. Som 
följd har också ProSkandias roll förändrats.  

Livbolaget har 340 miljarder kronor under förvaltning, varav 120 miljarder utgör 
upparbetat överskott eller eget kapital. Nyteckning av pensioner sker till över 80 % i 
form av tjänstepensionssparande. Samtidigt står pensioner tecknade av privatpersoner 
för ca hälften av Skandia Livs upparbetade överskott. Till skillnad från arbetsgivare 
och fackorganisationer har denna grupp inga naturliga företrädare. Det är denna stora 
kundgrupp som ProSkandia vill stödja. Detsamma gäller kundgrupper som omfattas 
av individuellt tecknade tjänstepensioner och försäkrade i andra tjänstepensionsavtal. 
Vår möjlighet till påverkan är bland annat genom representation i Fullmäktige och 
valberedningen, genom motioner och frågor till bolagsstämman. Föreningen ska 
också aktivt bidra med kunskap och informationsspridning för att gynna allmänhetens 
möjligheter till långsiktigt tryggt sparande.  

Ägarföreningen är en i förhållande till Skandia oberoende ideell förening. Styrelsen 
består av personer med bred och djup kunskap om såväl försäkring som annan för 
verksamheten nödvändig kompetens. Föreningen har löpande möten med 
representanter för fullmäktige, styrelse och Skandias ledning men också med 
företrädare för statsmakten och olika myndigheter för att påverka reglerna för 
försäkringssparande. 
 
Styrelsen i mars 2015 
  



Programförklaring	  sammanfattad	  	  
 
ProSkandia ska för sin målgrupp: 

• Verka för att Fullmäktige har en sammansättning av ledamöter som bevakar 
och tillvaratar intressena hos privatkunder och försäkrade i Skandia Liv och att 
ProSkandia är representerat i valberedningen för utseende av kandidater till 
fullmäktige. 

• Bevaka att ägarinstruktionen beaktar kundernas intressen och att strategiska 
förändringar i Skandia är till fördel för ProSkandias målgrupp. Avsikten med 
ägarinstruktionen är att tydliggöra hur bolagets ägare, försäkringstagare och 
försäkrade i Skandia Liv, genom fullmäktige kan utöva sin ägarfunktion. 

• Verka för att Skandias kapitalförvaltning skapar god, långsiktig och hållbar 
avkastning och följa upp att varumärket Skandia uppfattas som positivt och att 
produktutbudet är starkt. 

• Vara aktiv i samhällsdebatten med fokus på att stödja det långsiktiga sparandet 
och verka för att det finns regelverk som gynnar sådant sparande. 
 

• Vara ett forum för information och debatt för att stärka och kanalisera 
engagemanget hos Skandias privatkunder och försäkrade i tjänstepensioner.  

 
För att det ska kunna nås är det viktigt att Skandia kan visa på en god genomlysning 
av hur värdet på sparande utvecklas med hänsyn till avkastning, risktagande och 
kostnader. Hit hör att kunna erbjuda en rättvis fördelning av intäkter och kostnader 
mellan olika generationer av försäkringstagare, den s.k. generationsmodellen och 
mellan olika försäkringskollektiv som tjänstepension och privat pension såväl som 
spar- och riskförsäkringar.  
 
ProSkandia vill verka för att Skandia redovisar verksamheten på ett hållbart sätt och 
driver ett ansvarsfullt företagande och en ansvarsfull kapitalförvaltning som ligger i 
framkant när det gäller att följa olika internationella riktlinjer. Informationen ska vara 
god, pedagogisk och genomsyras av tänk längre-idén. Dessutom ska Skandia leva upp 
till sin tradition att ha en god och modern personalpolitik med kompetens, 
fortbildning och belöningssystem som är sunda och tydligt redovisade. 
 
ProSkandia kommer också ta en tydlig roll i samhällsdebatten. För få svenskar vet att 
det finns mer än 3000 miljarder kronor i pensionssparande i våra kollektiva 
sparformer – lika mycket som Sveriges BNP. Politikerna är ointresserade. Det vill 
ProSkandia försöka ändra på dels genom att ta egna initiativ till aktiviteter som 
debattartiklar osv, men även genom att påverka Skandia att agera för spararnas 
långsiktiga intresse. Det bör framgå av ägarinstruktionen.  
 
Programförklaringen inklusive historik finns att läsa i sin helhet på 
www.proskandia.se.  
 
 


